22.
Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1
tel./fax: 77 454 27 14
e-mail: mdk@mdk.opole.pl
www.mdk.opole.pl

Mikołajkowy
Festiwal
Piosenki Dziecięcej
Opole 2018

Koordynator imprezy:
Piotr Skrzypiec
tel. 602 196 616
e-mail: piotrskrzypiec@o2.pl

REGULAMIN

I. Cele imprezy

•

godz. 9:00 – PSP nr: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15;

1.
2.
3.
4.

•

godz. 11:00 – PSP nr: 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 33, PSP Katolicka, SP TAK
i Nasza Szkoła

Promowanie dziecięcej aktywności artystycznej.
Rozwijanie umiejętności twórczych i scenicznych.
Kształtowanie poczucia własnej wartości uczestników festiwalu.
Wyłonienie uzdolnionych muzycznie uczniów szkół podstawowych.

2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, przesłuchania odbędą się
w dodatkowym terminie.

II. Uczestnicy
1. W konkursie mogą wziąć udział soliści w wieku od 6 do 12 lat,
z wyjątkiem laureatów ubiegłorocznego festiwalu.

3. Uczestnicy eliminacji zobowiązani są uiścić w dniu imprezy
wpisowe w wysokości 6 zł od osoby.
4. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz instrument
klawiszowy.

2. Solistę typuje wychowawca klasy lub nauczyciel muzyki.
3. Uczestnicy przedstawiają jedną wybraną przez siebie piosenkę
w języku polskim o tematyce mikołajkowej, zimowej lub
świątecznej (oprócz kolęd).
4. Piosenka powinna być przygotowana z akompaniamentem
(własnym lub nauczyciela) albo półplaybackiem (podkładem
instrumentalnym) nagranym w formacie mp3 lub wave.

III. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia udziału w festiwalu przyjmowane będą na podstawie
Karty Zgłoszenia przesłanej do Organizatora (formularz
w załączeniu).
2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 23 listopada 2018 r. (piątek).

IV. Eliminacje
1. Eliminacje festiwalu odbędą się 28 listopada 2018 r. (środa)
w budynku głównym MDK, ul. Strzelców Bytomskich 1
(sala kinowa), według następującego harmonogramu:

V. Ocena jury
1. Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie uczestników
eliminacji w dwóch kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas I-III,
• uczniowie klas IV-VI.
2. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi
kryteriami:
• intonacja,
• muzykalność,
• interpretacja,
• ogólny wyraz artystyczny.

VI. Koncert laureatów
Koncert laureatów festiwalu odbędzie się w dniu i miejscu wskazanym
przez Organizatora w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy!

22. Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej – Opole 2018
KARTA
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Klasa

ZGŁOSZENIA
Tytuł piosenki

Rodzaj
akompaniamentu

Potrzeby techniczne

Szkoła: ………………………………………………………………… Adres: …………………………………………………………………………………………………………… Telefon: …………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego udział uczniów: …………………………………………………………………………………… Telefon kontaktowy: …………………………………

………………………………………………………………………
/podpis nauczyciela/

